Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde
tirsdag den 11. september 2018 kl. 18.30 i Den gamle Skole
Dagsorden
1.

Deltagere

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Opfølgning af referat fra forrige
møde Messingsøm i stedet for
salmenummertavler?

4.

Referat
Afbud fra Knud Jensen
Eventuelt afbud sendes til formanden.
Godkendt

Til afløsning af de gamle sorte tavler bør
salmenumre ophænges med stifter.

Korte meddelelser:
a. sognepræst
b. formand
c. kasserer
d. regnskabsfører
e. kirkeværge Saaby
f. kirkeværge Kisserup
g. kontaktperson
h. kirkegårdsudvalg
i. præstegårdsudvalg
j. aktivitetsudvalg
k. medarbejderrepræsentant
l. andre

a. Praktiske aftaler vedr.
arrangementerne 18. og 19.
september. Ønske om mærkning af
kirkernes fletstole.
b.
c. Fra budgetsamråd meddelelse om
bevilgede anlægsmidler. Det
endelige budget foreligger på et
senere tidspunkt.
d.
e. App til kirkegårdssystemet med
mulighed for vedhæftning af foto
letter gravernes arbejde.
f. Lys på kirkegården i Kisserup skal
genetableres. Kirkegårdsudvalget
sætter i værk og undersøger
muligheder for ny lampe over
indgangsdør.
g. Graverteamet på kursus 1. oktober.
h.
i. Vedr. P-pladser med handicapskilt
er kontakten til kommunen
genetableret.

j.

Planlægning er vanskelig på grund
af uvished om færdiggørelse af
Kirke Saaby kirke.

k.
l.
5.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Forelagt og taget til efterretning.

6.

Revisionsrapport regnskab 2017

Forelagt og taget til efterretning.

7.

Endeligt budget 2019

Udsættes til næste møde.

8.

Beløb til personalesammenkomster

Imødekommes.

9.

Moms på salg ved arrangementer

Fremover skal der betales moms ved
arrangementer. Der sker regulering for 2018.

10.

Abonnement på kirke.dk?

Beslutning afventer.

11.

Status på restaurering af
kalkmalerier og istandsættelser i
Kirke Saaby kirke

Stiftets godkendelse på vej.

12.

Forbedring af kimning

Beløb til ændring af kimning sættes på budget
2020. Kirkeværgerne indhenter tilbud.

13.

Styr på konfirmandbillederne

Præstegårdsudvalget tager sig af sagen.

14.

Eventuelt

15.

Protokol

Oplæst og godkendt.

16.

Næste møde

9. oktober

Budgettet reguleret. Regnskab på
kalkmaleriarbejdet udfærdiges.

